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Pregătirea substratului / Preumezire
Vezi prospectul ”Sfaturi generale de aplicare 
Sistemul de tencuială cu var Exzellent STP“. 
Înainte de aplicarea produsului Exzellent STP 
historic, substratul trebuie pre-umezit complet. 
Trebuie evitat luciul de apă pe suprafață/ La 
începerea aplicării, substratul trebuie să fie ușor 
mat.

Amestecarea
Exzellent STP historic Feinputz se adaugă în apa 
preparată sub agitare constantă și se amestecă 
până când materialul devine omogen și fără 
cocoloașe. Consistența se ajustează prin 
adăugarea de pulbere, nu se face ajustarea 
materialului prin adaos de apă. Pentru 
amestecare trebuie folosite mixere duble. 
Amestecarea manuală nu este permisă. 
Amestecarea durează 2 minute. După un timp de 
maturare de cel puțin 5 minute, materialul este 
malaxat din nou timp de 30 de secunde.

Construirea sistemului de tencuială
Exzellent STP historic Feinputz face parte din 
sistemul de tencuială cu var Exzellent STP. 
Exzellent STP și tencuielile de restaurare din 
gama Oxal sunt substraturi adecvate pentru 
Exzellent STP historic Feinputz. Pentru informații 
detaliate despre construirea sistemului, vă rugăm 
să ne solicitați consultanță specială.
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• eglarea permanentă a umidită ii n onele interioare i exterioare
• dec ată pentru restaurarea clădirilor istorice i de patrimoniului
• dec ată pentru idării cu con inut mare de săruri i umezeală  cu o umiditate de p nă la 

• onocomponent  reglea ă umiditatea, reduce apari ia ungică
• ără con inut de ciment, 0 % ciment
• Con ine ar idraulic natural (NHL 3.5)
• encuială cu transport de săruri și reglarea umidită ii
• ranport de apă i săruri datorită geometriei speciale a porilor
• ermea ilă, desc isă la di u ia aporilor de apă
• ura ilă, tencuială ără intre ineri mari
• ontrac ii mici
• Resisten ă la intemperii, apă cu olum mare și stropi de apă
• ein lama il n con ormitate cu    material de construc ie clasa 
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Aplicarea
Excelent STP istoric Feinputz se aplică în două 
straturi. Primul strat se aplică într-o grosime a 
stratului de 2 până la 4 mm și se întinde uniform pe 
suprafață. După un timp adecvat de priză, al doilea 
strat poate fi aplicat într-o grosime de strat de 2 
până la 4 mm folosind o gletieră. Grosimea totală a 
stratului de 8 mm nu trebuie depășită.

Finisaj de suprafață
Suprafața poate fi fie finisată cu apa din material, 
fără adăugare de apă suplimentară, folosind o 
gletieră din spumă de cauciuc sau o gletieră de 
pâslă. Exzellent STP historic Feinputz nu trebuie 
finisat sub nicio formă cu o gletieră de burete!

Maturarea
Exzellent STP historic trebuie împiedicat să se 
usuce prea rapid și protejat de expunerea directă la 
soare și vânt.

Informații generale
Vopsirea trebuie evitată pentru a nu afecta 
„respirabilitatea” ridicată a suprafeței. Dacă este 
necesar un strat de vopsea, nu utilizați vopsea ce 
nu permite difuzia vaporilor. Sunt permise numai 
vopseluri pe bază de silicați, cu difuzie mare, cu 
următoarele caracteristici: Rezistența la difuzie Sd: 
< 0,01 m.



a ac i ici ni a a a * Indicații

imensiune maximă a granulei mm 0.4

ensitate uscată kg/dm³ aprox. 1.2

onsum kg/m²/mm 1.25 - 1.6

imp de aplicare minute aprox. 30 la + 20 °C
% ≥ 20on inutul de aer a 

mortarului proaspăt

onducti itate termică λ W/m∙K 0.47

m < 0.05 la grosimea stratului de  cme isten a la di u ia 
aporilor de apă Sd

rosimea stratului mm 2
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grosimea minimă a stratului pe 
trecere/operație
grosimea maximă a stratului pe 
trecere/operație
grosimea totală minimă a stratului
grosimea totală maximă a stratului

emperatura de aplicare °C ≥ 10 ≤ 30 aer material su strat
aport de amestec kg : l 23 - 25 : 5.3 Exzellent STP historic Feinputz : apă

a nic n  Exzellent STP historic Feinputz

a ac i ici d i Exzellent STP historic Feinputz

uloare al  natural  culori speciale la cerere

i rare saci de 25 kg

epo itare oate i depo itat n spa ii reci i uscate  cel mult un an n 
am ala ul original  nedes ăcut

liminarea de eurilor m ala ele tre uie complet golite  
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otă  Informațiile  din aceasta fisă tehnică, se ba ea ă pe experiența  noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. u toate acestea 
informațiile nu sunt restrictive. rebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform 
normelor inginerești, de care s a ținut cont n timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem raspun atori pentru corectitudinea datelor n cadrul 
termenilor și condițiilor de van are livrare și service. Recomandările date de angajați noștri, care difera de informațiile din fișele noastre de 
date sunt impuse doar dacă sunt date n forma scrisă. ormele inginerești acceptate trebuie respectate permanent.

diția 02 23. În aceasta fișă tehnică, au fost făcute unele modificări.  
ă ă ă ă ă

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.




